Presentació de candidatura

Nom: Jordi Castellà i Andrés
Candidat per les primàries de Canet 2019
Benvolguts/udes
Després de parlar aquests darrers dies amb molts de vosaltres sobre Canet, d’escoltar les
vostres propostes, les vostres queixes i de rebre els vostres ànims i el vostre escalf, he decidit
presentar la meva candidatura per l’alcaldia de Canet de Mar a les properes eleccions
municipals de 26 de maig de 2019, participant al procés de selecció de candidats de les
primàries de Catalunya a Canet.
Aquestes eleccions seran molt importants i decisives per Canet i pel país, tenint en compte
l’esbojarrada ofensiva ultra espanyolista que s’ha foragitat des de l’1 d’octubre de l’any passat,
data de celebració i victòria del referèndum d’autodeterminació de Catalunya.
En aquestes hores difícils, amb presos polítics, exiliats i represaliats, el país ens demana unitat,
empoderament, coratge i transversalitat per aconseguir el màxim de municipis compromesos
amb la independència, no de forma retòrica, sinó clara i efectiva, amb majories absolutes que
permetin fer polítiques sobiranistes clares i decidides per aconseguir aquest objectiu.
La nostra serà doncs, una tasca que conjugarà la defensa del país i la seva llibertat nacional,
amb la defensa del benestar i progrés de Canet, canviant el paradigma democràtic de
delegació de la sobirania popular, on el poble vota un cop cada quatre anys i no té cap
capacitat de decisió, per un altre sistema democràtic perfectament legal i més escaient al segle
XXI, com és l’empoderament dels ciutadans i la seva participació directa en les decisions més
transcendentals de Canet, via consultes populars anuals que farem vinculants, defensant als
plens els seus resultats.
És així, amb la formació d’una llista oberta, amb la participació del poble per escollir-la, amb
primàries transparents i amb l’activa participació del poble per aportar idees i propostes al seu
programa, com teixirem la nova República i el nou Canet del segle XXI.
 No ho oblideu, la República comença a Canet i tots serem protagonistes!
 Llum als ulls i força al braç!
 Salut i República!
Jordi Castellà
Jordi_castella@outlook.com

Curiositats i dades personals
 Nom: Jordi Castellà i Andrés
o Sóc el segon de quatre germans, tres nois i una noia.
o Nacionalista, Republicà, Progressista i Independentista de soca-rel.
o Del Barça i ex jugador del Club de Bàsquet Canet.
o Nascut a Barcelona i Canetenc d’adopció des de 1987.
o Treballo a la Generalitat de Catalunya des de 2006.
 Cofundador de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya.
o (On vaig ocupar els càrrecs de Tresorer i President de la secció local en
diferents etapes).
 Cofundador de l’Associació Republicana del Maresme el 1996.
o (On vaig ser el President).
 Cofundador del Partit per la Independència el 1997.
o (On vaig ser el coordinador de l’alt maresme fins a la seva dissolució).
 Soci de l’Assemblea Nacional Catalana.
o (On vaig ser Coordinador de la territorial de Canet del 2014 al 2015, durant les
consultes del 9 de novembre sobre la independència).
 Soci d’Òmniun Cultural.
 Soci de l’Associació d’amics de Montserrat.
 Soci de la Crida Nacional per la República.
Titulació Acadèmica
 Tècnic Superior en Telecomunicacions i informàtica, especialitzat en telemàtica.
Tècnic administrador de Xarxes, Servidors i telefonia.
 Graduat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya.
(Especialitzat en dret administratiu, urbanístic, civil i de les TIC)
 Màster en Advocacia, per la Universitat Oberta de Catalunya.
Títol d’Advocat.
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